Hulp bij aanmelding Wmo
Wet maatschappelijke ondersteuning

Zorg, hulp of hulpmiddelen nodig?

Onafhankelijke cliëntondersteuning
voor 50+ bij aanmelding voor een
Wmo-voorziening

Wmo en cliëntondersteuning
Als je gezondheid achteruit gaat, lukt het niet altijd meer om zelf het
huishouden te blijven doen. Als je slechter gaat lopen, dan kom je bijna niet
meer buiten. Wil je toch zo goed mogelijk actief mee blijven doen in de
maatschappij dan kan de gemeente je helpen. Via de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) kun je hulp, extra zorg of hulpmiddelen aanvragen.
Recht op hulp bij je Wmo-aanmelding
Volgens de Wmo heeft iedereen die met een hulpvraag naar de gemeente
gaat, recht op onafhankelijke ondersteuning bij de aanmelding. Zo worden
jouw belangen in het contact met de gemeente zo goed mogelijk behartigd.
De vrijwillige en onafhankelijke cliëntondersteuners van de ouderenorganisaties in onze gemeente helpen je bij een Wmo-aanmelding.
Wat doet een cliëntondersteuner?
De cliëntondersteuner helpt en adviseert in het hele proces van een Wmoaanmelding. Je hoort hoe het proces van de aanmelding verloopt en je krijgt
toelichting op de regelgeving en de procedure. Als je wilt, is de cliëntondersteuner aanwezig bij het gesprek met de gemeente. Dat is het
zogenaamde keukentafelgesprek, officieel 'het onderzoek'.
De cliëntondersteuner controleert later of het verslag van dat onderzoek
klopt. Dat is belangrijk, want op basis van dit verslag bepaalt de gemeente
welke hulp of zorg je krijgt.
Als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kan de
cliëntondersteuner je helpen bezwaar te maken.
Kan iedereen die hulp krijgen?
Alle senioren in Brabant kunnen gebruik maken van de hulp van een
cliëntondersteuner van de Brabantse seniorenverenigingen. Woon je in de
gemeente Gilze en Rijen en ben je boven de 50, dan kun je gratis een beroep
doen op de vrijwillige cliëntondersteuners van de seniorenverenigingen in
Rijen, Gilze, Hulten en Molenschot.

Het team van vrijwillige, onafhankelijke cliëntondersteuners van de samenwerkende
seniorenorganisaties in de gemeente GIlze en Rijen. Van links naar rechts: Henny Selbach,
Marga kin, Truus Noij, Mariola Verstappen, Sylvia Raaijmakers (contactpersoon voor Rijen,
Molenschot en Hulten), Joke van der Zanden, Cees Willemen (contactpersoon voor Gilze,
Hulten en Molenschot), Annemiek Schokkenbroek, Toos Snijders en algemeen coördinator
Adriaan Brouwers.

Vrijwillige en onafhankelijke cliëntondersteuners
Cliëntondersteuners zijn vrijwilligers. Zij zijn speciaal opgeleid, gecertificeerd
en worden regelmatig bijgeschoold. Zo is iedereen verzekerd van de kwaliteit
van hun dienstverlening. Zij zijn ook onafhankelijk. De deskundigen van de
seniorenverenigingen en de ouderenbonden zorgen ervoor dat ze je
behoeften en situatie kennen. Ze komen op voor jouw belangen. Met hun
hulp weet je zeker dat de aanmelding correct is en dat je het beste uit het
overleg met de gemeente haalt.
De cliëntondersteuner begeleidt en adviseert je. Maar als aanvrager ben en
blijf je natuurlijk zelf verantwoordelijk voor je Wmo-aanmelding.

Contact
Heb je ondersteuning bij een aanmelding nodig of wil je meer weten over de
cliëntondersteuning door de seniorenverenigingen en ouderenbonden in de
gemeente Gilze en Rijen, bel dan een van onze contactpersonen.
Sylvia Raaijmakers (Rijen, Molenschot en Hulten): 06 2434 4071
Kees Willemen (Gilze, Hulten en Molenschot): 0161 45 19 68 of 06 2434 4071

Vrijwillige onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo
een project van de seniorenverenigingen in de gemeente Gilze en Rijen.
SeniorenVereniging Rijen
De Oase
Nassaulaan 62-64
5121 BC Rijen
info@sv-rijen.nl

Senioren Vereniging Molenschot
Schoolstraat 65
5124 RN Molenschot
svm.molenschot@gmail.com
Seniorenvereniging Gilze
Het trefpunt
p/a Kerkstraat 81
5126 GB Gilze
info@kbo-gilze.nl
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KBO Hulten

KBO Hulten
Rijksweg 1
5125 NB Hulten
ad_van_bezouw@hotmail.com

